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Vezelcement

Vezelcement is een authentiek, performant en duurzaam 
mineraal composietmateriaal. 

Etex speelt een toonaangevende rol op het vlak van 
de innovatie en de ontwikkeling van dit materiaal. 
De onderneming biedt met haar gamma EQUITONE-
gevelpanelen oplossingen aan waarmee een 
architecturale gebouwschil kan worden opgebouwd.

Authenticiteit
Cement, cellulose, minerale vulstoffen, water en lucht. 
Het EQUITONE-gamma bestaat uit een natuurlijk materiaal 
met een zuivere en authentieke persoonlijkheid.

Prestaties
Het EQUITONE-gamma bestaat uit grote panelen met 
opmerkelijke fysische eigenschappen. Het vezel-
cementmateriaal is brandveilig, onrotbaar en vormvast. 

Duurzaamheid
De gevels in EQUITONE zijn dun en licht: hierdoor 
worden minder grondstoffen gebruikt. De panelen hebben 
een lange levensduur, zelfs in de meest veeleisende 
buitentoepassingen. 

Getuige van hun duurzaamheid is de lage 
ecologische voetafdruk, terug te vinden in de EPD’s 
(Environmental Product Declarations).
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Arch.: Regina Schineis, Augsburg, DuitslandArch.: AR-TE, Leuven, België

Ontwerpvrijheid

Vormen  
EQUITONE vezelcement gevelbekledingsmaterialen 
kunnen op eenvoudige wijze in verschillende vormen 
worden toegepast.

Design
EQUITONE leent zich tot de ideeën van designers en 
architecten, zowel voor meubilair als voor binnen- 
architectuur.

Inspiratie
EQUITONE biedt een vrijheid van vorm die de creativiteit 
stimuleert.
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Arch.: Boguslaw Wowrzeczka, Wrocław, Polen
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EQUITONE [linea]

Arch.: Studio Weave, Londen, Verenigd Koninkrijk
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[linea]

Belijning
De langse groeven van EQUITONE [linea] geven het  
materiaal sterke contouren en een krachtige belijning. 

Licht en schaduw
De aanblik van EQUITONE [linea] verandert met het 
ritme van de dag. Het spel van licht en schaduw brengt 
EQUITONE [linea] tot leven.  

Dimensie  
EQUITONE [linea] is een gevelmateriaal dat een 
bijkomende dimensie prijsgeeft. De groeven tonen het 
hart van het door-en-door gekleurde vezelcement.

Schaduweffect:

8u00 9u00 10u00 11u00 12u00

Verkrijgbaar in 2 kleuren:
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Arch.: Studio Weave, Londen

EQUITONE schaduwkunst van Fred Eerdekens
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EQUITONE [tectiva]

Arch.: RDBM, Antwerpen, België 

11



...

[tectiva]

Authenticiteit 
Ieder paneel bezit het originele karakter van het in de 
massa gekleurde vezelcementmateriaal.

Persoonlijkheid 
Door het productieproces is ieder paneel uniek in 
afwerking en kleurschakering. Hierdoor kunnen 
opmerkelijke gevels worden gebouwd. 

Aanvoelen 
Ruw, niet gepolierd maar wel licht geschuurd vezelcement-

oppervlak. Linnen aanvoelen en bijzonder ‘eerlijke’ 
uitstraling. Dat is EQUITONE [tectiva].

Verkrijgbaar in meerdere kleuren:
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Arch.: B-architecten, Antwerpen, België
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EQUITONE [natura]

Arch.: Delugan Meissl, Wenen, Oostenrijk
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[natura]

Hoogwaardig 
Een natuurlijk in de massa gekleurd materiaal.
Subtiele maar duidelijk zichtbare vezelcement 
matrix-structuur.

Aanvoelen 
Matte afwerking met zijdezacht sensueel aanvoelen.

Bescherming
EQUITONE [natura] is steeds voorzien van een 
transparante beschermende toplaag. 

Een extra geharde “PRO” toplaag is ook verkrijgbaar. 
Deze toplaag zorgt voor een extra krasbestendig 
oppervlak met levenslange anti-graffiti-eigenschappen.

Verkrijgbaar in meerdere kleuren:
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Arch.: DRP Baukunst, Dortmund, Duitsland
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[pictura]

Matheid 
Het raffinement van een zachte en ultramatte afwerking. 

Kleur 
EQUITONE [pictura] biedt een gamma aan hedendaagse 
kleuren die een frisse toets geven aan elk gevelontwerp.

Harmonie 
EQUITONE [pictura] heeft een gamma neutrale kleuren 
waarbij de tint van de basisplaat aansluit bij de kleur van 
het oppervlak.

Bescherming 
EQUITONE [pictura] is voorzien van een extra geharde 
topcoating die zorgt voor een hard en krasbestendig 
oppervlak met levenslange anti-graffiti-eigenschappen.

Verkrijgbaar in meerdere kleuren alsook projectkleuren:
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Arch.: Jo Coenen, Amsterdam, Nederland
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Eternit nv
Kuiermansstraat 1  
B-1880  Kapelle-op-den-Bos
België
Tel  015 71 74 43
Fax  015 71 74 49
info.benelux@equitone.com
www.equitone.com

Dit document is auteursrechtelijk beschermd via 
internationale wetgeving. Reproductie of distributie 
van dit document, zij het geheel of gedeeltelijk, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste 
verboden. EQUITONE en de gerelateerde logo’s zijn merken 
in naam van Etex NV of één van de geassocieerde (dochter)
ondernemingen van Etex NV. Elk gebruik van deze merken 
zonder toestemming is ten strengste verboden en kan een 
inbreuk maken op de merkenwetgeving. 

Nederland
Tel 030 236 87 32
Fax 030 231 33 75
info.benelux@equitone.com
www.equitone.com

equitone.com
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Follow us:

Arch.: Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Denemarken
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